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I – OBJETIVO 

 

É sabido que, no início dos anos 30, Wittgenstein adotou uma certa modalidade da 

doutrina verificacionista do significado. Trata-se de uma variante bastante peculiar, que 

procura dar um tratamento unificado a proposições descritivas, hipóteses (entendidas 

num sentido muito amplo) e proposições matemáticas. Esse mesmo período é marcado 

pela utilização sistemática da noção de "fenômeno" e por projetos sucessivamente 

revistos de uma "fenomenologia". O curso buscará discutir a conecção entre esses dois 

aspectos pouco conhecidos de da filosofia de Wittgenstein e suas relações com o 

período inicial e final de seu pensamento. 

 

II – CONTEÚDO 

 

1. A derrocada do projeto filosófico do Tractatus. 2. O projeto de uma linguagem 

fenomenológica. 3. Abandono do projeto inicial e manutenção do projeto de uma 

fenomenologia. 4. O verificacionismo em suas relações com a semântica das condições 

de verdade do Tractatus. 5. Verificacionismo e sentido das proposições matemáticas. 6. 

A noção ampliada de hipótese. 7. A verificação de proposições a respeito do campo 

fenomênico. 8. Argumentos em favor de uma leitura fenomenalista do Tractatus. 9. As 

raízes dos argumentos contra a possibilidade de uma linguagem privada. 
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III – AVALIAÇÃO 

 

Monografia a respeito de um dos tópicos abordados ao longo do curso. 

 

IV – BIBLIOGRAFIA 

 

Recomenda-se a todos os participantes a leitura prévia do livro Wittgenstein's 

Philosophical Development, de Mauro Luiz Engelmann. No final do livro, o aluno 

encontrará uma bibliografia completa a respeito dos temas que serão objeto do curso. 

 


